
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
 
 
REQUERIMENTO CMJN – Nº 020/2018 

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de João Neiva 

 

 

O Vereador firmatário, no uso regular de suas atribuições legais e regimentais, vem 

perante V. Ex.ª para requerer, após apreciação do Plenário, seja solicitado ao Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal que, junto aos setores competentes, viabilize os pedidos abaixo 

relacionados, todos referentes à Rua Projetada do Bairro Cristal, rua paralela com a BR 101, 

lado direito, próximo à residência da Senhora Edina Chaves: 

1 – não há coleta de lixo em referida rua. Por este motivo, caso não seja possível 

que o caminhão passe, solicito que seja instalada uma caixa coletora próximo à BR101, para 

que os moradores possam depositar o lixo de suas residências, pois atualmente está sendo 

posto no chão, o que tem causado diversos transtornos; 

2 - referida via atualmente não tem qualquer tipo de calçamento, e está com vários 

buracos e valas, o que tem colocado em risco as pessoas que dela se utilizam para terem 

acesso às suas residências, motivo pelo qual solicitamos a manutenção com utilização de 

máquinas para melhoria; 

3 – o mato existente ao longo da rua em questão está muito alto, colocando em 

risco os cidadãos que nela transitam, tendo servido não apenas como criador de insetos e 

animais peçonhentos, mas também de esconderijo para pessoas indesejadas. Em relação a 

este problema, solicito a roçagem ao longo da via; 

4 – a iluminação daquela rua também é precária e, considerando ser trecho 

próximo à BR 101, torna-se muito perigoso. Neste sentido, solicitamos que seja feita a 

manutenção da iluminação existente. 

Diante do exposto, certo de contar com as ações necessárias para tal, aguardo as 

devidas providências no atendimento destas demandas. 

 
Nestes termos, 

Pede Deferimento. 
 
 

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 05 de março de 2018. 
 
 
 

RENAN ROSSONI PATTUZZO  
Vereador 


